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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

18 de agosto

14 às 17h

25 questões

3h de duração*
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, políticos e culturais 5 questões

1. Apenas dois países sul-americanos não fazem fron-
teira com o Brasil.

Assinale a alternativa que os identifica.

a. SQUARE Argentina e Bolívia
b. SQUARE Canadá e Uruguai
c. Check-square Chile e Equador
d. SQUARE Chile e Paraguai
e. SQUARE Panamá e Colômbia

2. O Brasil é, segundo o OEC (The Observatory of Eco-
nomic Complexity), a 22a maior economia de exporta-
ção no mundo.

Assinale a alternativa que indica o produto catari-
nense, que em maio de 2019 foi o principal produto 
da pauta de exportações do nosso Estado, contri-
buindo para o incremento das exportações nacionais.

a. Check-square carnes de aves
b. SQUARE flores e verduras
c. SQUARE móveis de madeira
d. SQUARE ova de tainha salgada
e. SQUARE arenque e tilápia defumados

3. A dança clássica, ou balé clássico, tem sua provável 
origem na Itália, no século XV, e ainda hoje atrai milha-
res de pessoas. Entre as grandes companhias de balé 
do mundo contemporâneo está o Ballet Bolshoi , a 
Companhia do Grande Teatro Acadêmico para Ópera 
e Ballet de Moscou.

No Brasil existe uma Escola do Teatro Bolshoi que 
tem como proposta formar artistas e promover a 
arte-educação.

Assinale a cidade onde funciona essa escola.

a. SQUARE Campinas, São Paulo
b. Check-square Joinville, Santa Catarina
c. SQUARE Petrópolis, Rio de Janeiro
d. SQUARE Florianópolis, Santa Catarina
e. SQUARE Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

4. O início do povoamento da região de Chapecó 
está intimamente ligado à expansão de uma atividade 
econômica.

Assinale a alternativa que indica essa atividade.

a. SQUARE Pescado
b. SQUARE Extração de carvão
c. SQUARE Mineração e erva mate
d. SQUARE Agricultura de soja, sorgo e milho
e. Check-square Criação e transporte de gado

5. O povo catarinense é resultado do caldeamento de 
muitos povos, muitas línguas, muitas culturas.

Assinale a alternativa que indica uma cidade catari-
nense fundada por imigrantes austríacos.

a. SQUARE Piçarras
b. SQUARE São José
c. SQUARE Gramado
d. Check-square Treze Tílias
e. SQUARE Alfredo Wagner

Língua Nacional 5 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

O piscinão da Torre Eiffel

Os (1)            neste início de verão 
europeu cravaram temperaturas inéditas, insufladas 
por uma massa de ar quente vinda direto do Saara. 
Calejados que estão pela inclemente temporada de 
calor de agosto de 2003, que varreu a Europa e, só na 
França, deixou 15000 mortos, vários países ativaram 
o alerta laranja – o número 3 na escala do perigo que 
vai até 4. No rol dos mais castigados estão Espanha, 
Bélgica, Alemanha e França, que deve experimentar 
o mesmo sufoco de 1947, cujo recorde (médias de 40 
graus no dia) nunca foi ultrapassado. E eis que, voilà, 
os parisienses acharam um jeito de fazer do “inferno”, 
como definiu a meteorologia local, uma festa. Muita 
gente se banhou nos chafarizes belle époque e em 
piscinas temporárias, como a que deu graça ao cartão-

-postal da Torre Eiffel, para amenizar a canícula . A pre-
feitura ainda espalhou um arsenal de bebedouros e 
vaporizadores de água pelos bulevares e, em espaços 
internos públicos, instalou salas climatizadas. Carros 
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mais antigos e poluentes (algo aferido por um adesivo 
afixado ao veículo) não podem circular até segunda 
ordem. Espera-se para os próximos dias temperatura 
de 40 graus ou mais, e sensação térmica ainda pior. 
Paris concentra relativamente pouco verde em relação 
ao tanto de pedras e concreto que acumula, o que faz 
da cidade uma (2)            arquite-
tônica de distintos estilos – e uma estufa ao mesmo 
tempo. Os cientistas (3)           nessas 
ondas de calor cada vez mais frequentes, precoces e 
intensas, um sintoma dos novos tempos de aqueci-
mento global. Enquanto isso, os parisienses reclamam, 
mas também aproveitam.

Weinberg, M. Editora Abril; Veja ano 52, no 27.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) termometros • (2) apoteose • (3) vêem
b. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) vêem
c. Check-square (1) termômetros • (2) apoteose • (3) veem
d. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) veem
e. SQUARE (1) termômetros • (2) apoteóse • (3) veem

7. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto:

1. Não espera-se que o recorde de temperatura 
ocorrido em 1947 se repita.

2. A prefeitura de Paris tomou várias providên-
cias para amenizar as altas temperaturas no 
verão do corrente ano.

3. O calor que assolou a Europa em 2003, dei-
xando um total de 15000 mortos, ocorreu 
somente em julho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

8. No texto temos exemplos de arcaísmo e estran-
geirismo que são, respectivamente:

a. Check-square canícula • voilà
b. SQUARE amenizar • voilà
c. SQUARE arsenal • Torre Eiffel
d. SQUARE chafarizes • Torre Eiffel
e. SQUARE precoces • arquitetônica

9. Analise o texto abaixo:

    dois anos Júlia e Carlos Moura esperam pela 
oportunidade de ficar cara     cara com a neve.  
    medida que     previsão do tempo para o 
primeiro final de semana de julho se concretiza, sub-
metem-se          alegria antecipada de 
concretizar seu sonho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE A • à • A • à • àquela
b. SQUARE A • à • À • à • àquela
c. SQUARE À • a • A • a • aquela
d. SQUARE Há • à • A • a • aquela
e. Check-square Há • a • À • a • àquela

10. Escolha a palavra (entre parênteses) que com-
pleta corretamente as frases.

 � Prometi levá-la ao ( concerto / conserto ) de sua 
banda preferida neste final de semana.

 � Aquele advogado, que já foi muito respeitável, hoje 
é ( incipiente / insipiente ) .

 � A ( cessão / seção / sessão ) da assembleia de asso-
ciados durou apenas uma hora.

 � A nova diretoria já foi ( empoçada / empossada ) . 

Assinale a alternativa que indica as palavras que com-
pletam corretamente as frases.

a. SQUARE concerto • insipiente • seção • empoçada
b. SQUARE conserto • insipiente • sessão • empoçada
c. Check-square concerto • insipiente • sessão • empossada
d. SQUARE conserto • incipiente • cessão • empossada
e. SQUARE conserto • incipiente • seção • empossada
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13. A Vigilância Sanitária utiliza muito, no seu 
dia a dia e em seu planejamento, “Indicadores de 
Saúde”  para acompanhamento, prevenção e controle 
de doenças infecciosas.

Destes indicadores, a Letalidade:

a. SQUARE Identifica a capacidade do agente, uma vez 
instalado, de produzir sintomas e sinais.

b. SQUARE Correlaciona a capacidade do agente de, após a 
infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.

c. SQUARE Identifica a capacidade de certos organismos 
(agentes) de penetrarem, se desenvolverem e/
ou se multiplicarem em um outro (hospedeiro), 
ocasionando uma infecção.

d. SQUARE Relaciona a capacidade do agente de produzir 
efeitos graves ou fatais, relacionando-se à capa-
cidade de produzir toxinas e de se multiplicar.

e. Check-square Relaciona o número de óbitos por determinada 
causa e o número de pessoas que foram aco-
metidas por tal doença.

14. A ocorrência de dois ou mais casos epidemiologi-
camente relacionados ou a ocorrência de uma doença 
restrita a um espaço extremamente delimitado como 
colégio, quartel, creches ou um grupo reunido em 
uma festa, um quarteirão, uma favela, um bairro carac-
teriza um(a):

a. Check-square Surto.
b. SQUARE Epidemia.
c. SQUARE Ocorrência.
d. SQUARE Endemia.
e. SQUARE Risco.

15. Nas medidas para avaliação, controle e trata-
mento das principais endemias e/ou epidemias, por 
exemplo na Dengue, a principal forma de controle 
dessa epidemia é:

a. SQUARE Campanha de vacinação.
b. SQUARE Tratamento de água e esgotos.
c. SQUARE Uso de drogas antivirais específicas.
d. Check-square Controle da multiplicação do vetor.
e. SQUARE Isolamento de pacientes com a doença.

Legislação e Saúde Pública 5 questões

11. A Constituição em 1988 e as Leis Orgânicas da 
Saúde estabeleceram os Princípios e as Diretrizes do 
modelo assistencial do SUS.

Nessas Diretrizes, a participação popular com caráter 
deliberativo nas políticas sociais em nível federal, esta-
dual e municipal está prevista no(a):

a. SQUARE Descentralização, que se propõe a uma redistri-
buição do poder decisório, repassando compe-
tências e instâncias decisórias para esferas mais 
próximas à população.

b. Check-square Controle Social , que é a garantia dada pelo 
Estado de que a Sociedade Civil Organizada 
tem a possibilidade concreta de influir sobre as 
políticas públicas de saúde.

c. SQUARE Na Universalidade, que é a garantia de que 
todos os cidadãos devem ter acessos aos servi-
ços de saúde públicos e conveniados em todos 
os níveis do sistema.

d. SQUARE Equidade, que garante o acesso a serviços de 
saúde a toda a população em condições de 
igualdade, não importando o gênero, a situa-
ção econômica, social, cultural ou religiosa.

e. SQUARE Hierarquização e Regionalização, que permitem 
que os serviços de saúde sejam organizados 
em níveis de complexidade crescente, com 
tecnologia adequada para cada nível, potencia-
lizando a resolutividade.

12. Nas doenças emergentes e reemergentes trans-
mitidas pelo mosquito Aedes aegypti estão incluídas 
novas ou o recrudescimento de outras doenças que 
voltaram a aumentar sua incidência.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente 
estas doenças:

a. Check-square Dengue, Febre Zica e Chikungunya.
b. SQUARE Malária, Hantaviroses e Febre Amarela.
c. SQUARE Febre Maculosa, Cólera e Hantaviroses.
d. SQUARE Tuberculose, Leptospirose e Hanseníase.
e. SQUARE Leptospirose, Leishmaniose visceral e 

Hanseníase.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

16. Analise as afirmativas abaixo sobre a DPOC.

1. O tabagismo é sua principal causa.
2. Os principais sinais e sintomas são tosse, disp-

neia, sibilância e expectoração crônicos.
3. Geralmente em decorrência de exposição 

inalatória prolongada a material particulado 
ou gases irritantes.

4. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
caracteriza-se por sinais e sintomas respirató-
rios associados à obstrução crônica das vias 
aéreas inferiores.

5. O substrato fisiopatológico da DPOC envolve 
bronquite crônica e enfisema pulmonar, os 
quais geralmente ocorrem de forma simul-
tânea, com variáveis graus de comprometi-
mento relativo num mesmo indivíduo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

17. A pneumonia adquirida na comunidade man-
tém-se como a doença infecciosa aguda de grande 
impacto médico social quanto à morbidade e a custos 
relacionados ao tratamento.

Para a grande maioria dos pacientes, não é possível 
definir o agente etiológico no momento da decisão 
terapêutica, sendo então dirigida aos microrganismos 
mais prevalentes como o:

a. SQUARE Legionella spp.
b. SQUARE Mycoplasma pneumoniae.
c. SQUARE Mycobacterim tuberculosis.
d. Check-square Estreptococos pneumoniae.
e. SQUARE Chlamydophila pneumoniae.

18. Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, os valores da pressão arterial (PA) medida 
em consultório, em geral, diferem dos obtidos pela 
MAPA. Essas diferenças possibilitam a classificação dos 
pacientes em quatro diferentes categorias.

Quando são registrados valores sistematicamente 
anormais de PA no consultório (≥ 140/90 mmHg) e 
médias igualmente anormais de 24 horas pela MAPA 
(≥ 130/80 mmHg) , estamos frente a um(a):

a. SQUARE Normotensão verdadeira.
b. SQUARE Efeito do avental branco.
c. Check-square Hipertensão verdadeira.
d. SQUARE Hipertensão do avental branco.
e. SQUARE Hipertensão sistêmica verdadeira.

19. Nas últimas duas décadas, a Fibrilação Atrial (FA) 
tornou-se um importante problema de saúde pública, 
com grande consumo de recursos em saúde.

Sobre essa forma de arritmia, é correto afirmar:

a. SQUARE A principal complicação clínica da FA é o desen-
volvimento progressivo de insuficiência car-
díaca congestiva.

b. Check-square É a forma de arritmia sustentada mais fre-
quente na prática clínica, e sua prevalência na 
população geral foi estimada entre 0,5 e 1%.

c. SQUARE Não tem relação com o envelhecimento e pes-
soas acima de 65 anos não demonstram um 
aumento na prevalência.

d. SQUARE A FA é a terceira fonte emboligênica de origem 
cardíaca mais frequente, seguindo outras car-
diopatias, como infarto do miocárdio e os aneu-
rismas ventriculares.

e. SQUARE Os anticoagulantes orais não trouxeram 
uma mudança na abordagem terapêutica 
da FA em termos de prevenção de acidentes 
tromboembólicos.
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20. A metaplasia do epitélio escamoso do esôfago infe-
rior para epitélio colunar, observado nos casos graves 
de doença do refluxo gastroesofagiano, caracteriza a(o):

a. Check-square Epitélio de Barrett, relacionado com o desen-
volvimento de Adenocarcinoma.

b. SQUARE Síndrome de Zollinger Ellison relacionado com 
o desenvolvimento de Gastrinoma.

c. SQUARE Síndrome de Mallory Weiss relacionado com a 
ruptura da mucosa da transição esôfago gás-
trica por vômitos repetidos e hemorragia diges-
tiva alta.

d. SQUARE Desenvolvimento de esofagite eosinofílica com 
evolução para estenose esofagiana.

e. SQUARE Desenvolvimento de gastrite alcalina relacio-
nado com o desenvolvimento de câncer gástrico.

21. Assinale a alternativa que indica corretamente 
doença gastrointestinal que é uma causa preva-
lente associada à maior incidência de hemorragia 
digestiva alta:

a. SQUARE Gastrite alcalina.
b. SQUARE Esofagite eosinofílica.
c. SQUARE Síndrome de Mallory Weiss.
d. Check-square Doença ulcerosa péptica gastroduodenal.
e. SQUARE Varizes esofagianas secundárias à hipertensão 

portal.

22. São exames complementares classificados como 
“não invasivos” de uso corriqueiro na prática clínica 
diária:

a. SQUARE Ultrassonografia de pescoço, cintilografia de 
tireoide e punção de tireoide com agulha fina.

b. Check-square Ultrassonografia abdominal, eletrocardio-
grama e radiografia simples do tórax.

c. SQUARE Radiografia simples do tórax, cineangiocorona-
riografia e cintilografia tireoidiana.

d. SQUARE Urografia excretora, cintilografia renal e uretro-
cistografia miccional.

e. SQUARE Tomografia computadorizada de crânio com 
contraste, ressonância magnética e pielografia 
transcutânea.

23. A Colangite aguda é uma infecção da árvore biliar 
que constitui uma emergência médica, sendo poten-
cialmente fatal se não tratada imediatamente.

Na maioria dos casos, está relacionada a:

a. SQUARE Estenoses de colédoco e crescimento bacte-
riano e proliferação de Staphylococcus aureus 
como microrganismo mais frequente.

b. SQUARE Litíase biliar e crescimento bacteriano e prolife-
ração de Enterococcus sp como microrganismo 
mais frequente.

c. Check-square Coledocolitíase e crescimento bacteriano e 
proliferação de Escherichia coli como microrga-
nismo mais frequente.

d. SQUARE Câncer hepatobiliar e crescimento bacteriano e 
proliferação de Escherichia coli como microrga-
nismo mais frequente.

e. SQUARE Cisto de colédoco e crescimento bacteriano e 
proliferação de Staphylococcus aureus como 
microrganismo mais frequente.

24. As lesões cutâneas apresentam características 
anatomopatológicas geralmente relacionadas à 
doença de base e sua etiologia.

Por exemplo, lesões circunscritas e elevadas, hipe-
remiadas e por vezes pruriginosas, provocadas pela 
infiltração da camada superficial da derme, hiperplasia 
e alterações da permeabilidade vascular, caracterizam:

a. Check-square Pápulas observadas em urticárias.
b. SQUARE Nódulos observados em doenças autoimunes 

como eritema nodoso.
c. SQUARE Placas que se desenvolvem em dermatites 

escamativas.
d. SQUARE Vegetações que se desenvolvem em dermatites 

fúngicas.
e. SQUARE Máculas decorrentes de manifestações derma-

tológicas de doenças infectocontagiosas, como 
rubéola.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

25. Em relação ao Melanoma, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Surge mais frequentemente em regiões não 
expostas ao sol, como nádegas, mamas, região 
inguinal e períneo.

b. Check-square É mais comum em pessoas de pele clara, com 
fototipos I e II, e menos frequente em indiví-
duos negros ou de fototipos mais altos.

c. SQUARE É o mais prevalente dentre todos os tipos de 
câncer, originado nas células basais, que se 
encontram na camada mais profunda da epi-
derme; tem baixa letalidade, e pode ser curado 
em caso de detecção precoce.

d. SQUARE É o mais prevalente dentre todos os tipos de 
câncer, originado nas células escamosas, mais 
comum nas áreas expostas ao sol, como ore-
lhas, rosto, couro cabeludo, pescoço, etc.

e. SQUARE É duas vezes mais frequente em mulheres do 
que em homens, principalmente após a meno-
pausa, devido a alterações na pele por insufi-
ciência estrogênica.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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